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Reguli de siguranţă şi de precauţie  

 

AVERTISMENT: Pentru a micşora riscul de leziuni corporale şi de defectare a utilajului în timpul folosirii 

acestuia trebuie întotdeauna să respectaţi regulile generale de siguranţă. 

 

1. Locul de muncă trebuie să fie menţinut în oridne. Dezordinea la locul de muncă poate fi cauza unor leziuni. 

2. Trebuie să fie respectate condiţiile de siguranţă la locul de muncă. Nu trebuie să folosiţi utilajele sau 

uneltele electrice în locuri umede. Nu expuneţi utilajele la contactul cu ploaia. Menţineţi iluminarea locului 

de muncă corespunzătoare. Nu trebuie să folosiţi uneltele electrice în prezenţa gazelor sau lichidelor uşor 

inflamabile. 

3. Nu permiteţi accesul copiilor. Copiilor nu trebuie niciodată să le fie permis accesul la locul de muncă. Nu 

permiteţi copiilor deservirea maşinilor, uneltelor sau prelungitoarelor. 

4. Să ascundeţi utilajele nefolosite. Utilajele care nu sunt folosite trebuie să fie depozitate în locul uscat, pentru 

a opri coroziunea. Întotdeauna închideţi uneltele şi depozitaţi-le departe de accesul copiilor. 

5. Folosiţi uneltele corespunzătoare cu sarcina care trebuie să fie executată. Nu încercaţi să executaţi o 

lucrare pentru care este nevoie de o unealtă mai mare cu o unealtă mai mică. Fiecare unealtă are întrebuinţarea 

sa proprie. Cu o astfel de unealtă sarcina respectivă va fi executată mai bine şi mai în siguranţă, în timpul 

destinat acestui lucru.  Nu modificaţi unealta şi nu folosiţi unealta în mod neconform cu destinaţia acesteia. 

6. Trebuie să vă îmbrăcaţi în mod corespunzător.  Nu trebuie să purtaţi hainele lejere sau bijuterie, deoarece 

acestea pot intra în părţile mobile ale maşinii. La lucru trebuie să purtaţi îmbrăcămintea de protecţie care nu 

conduce electricitatea, precum şi să purtaţi încălţămintea antiderapantă. Trebuie să purtaţi o protecţie a capului 

care va ascunde părul lung. 

7. Folosiţi protecţiile ochilor şi urechilor. Întotdeauna trebuie să purtaţi ochelarii antişoc, acceptate de către 

ANSI. În timpul lucrului în mediul care conţine praful chimic sau ceaţă trebuie să purtaţi masca antipraf sau 

respiratorul acceptat de către ANSI.  

8. Nu vă expuneţi în mod excesiv. În timpul lucrului sprijiniţi-vă puternic de picioare şi menţineţi echilibrul. Nu 

vă expuneţi deasupra sau de-a curmezişul maşinilor aflate în mişcare.  

9. Conservaţi exact uneltele. Verificaţi în mod regulat cablurile şi furtunurile uneltelor, iar în cazul unei 

defecţiuni, înlocuiţi-le sau aduceţi la reparat unui specialist. Mânerele trebuie să fie menţinute curate, fără ulei 

şi lubrifiant.  

10. Puneţi deoparte cheile şi utilajele de reglare. Înainte de a porni unealta trebuie să aveţi grijă să nu se afle 

nici o cheie sau utilaj de reglare pe maşină. 



11. Evitaţi pornirea accidentală. Înainte de a conecta furtunul, când utilajul nu este folosit, trebuie să vă asiguraţi 

dacă butonul presiunii aerului se află în poziţia deconectat. 

12. Trebuie să fiţi vigilenţi. Trebuie să fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi să judecaţi în mod corect. Nu trebuie să 

folosiţi nici o unealtă când sunteţi obosiţi. 

13. Verificaţi dacă nu sunt piesele defecte. Înainte de a folosi oricare unealtă trebuie să verificaţi fiecare piesă 

care pare a fi defectă, pentru a stabili dacă aceasta va funcţiona corect şi dacă va efectua funcţiile prevăzute. 

Verificaţi reglarea şi fixarea părţilor mobile; piesele sau mânerele de montare defecte pot influenţa 

funcţionarea corectă. Toate piesele defecte trebuie să fie reparate sau înlocuite în mod corect de către un 

tehnician calificat. Nu folosiţi unealta dacă vreun sistem de comandă sau comutator nu funcţionează corect. 

14. Piese de schimb şi accesorii. La servisarea utilajelor folosiţi numai piesele de schimb identice. Folosirea altor 

piese de schimb va cazua pierderea garanţiei. Trebuie să folosiţi numai accesoriile destinate funcţionării cu 

această unealtă. 

15. Nu folosiţi utilajul în stare de ebrietate sau sub influenţa drogurilor. Folosind mediocamentele prescrise de 

doctor, citiţi etichetele de avertizare pentru a stabili dacă nu vor fi perturbate judecata sau reacţiile Dvs. în 

timpul administrării medicamentelor. Dacă aveţi orice fel de dubii, nu deserviţi unealta. 

16. Conservare. Pentru siguranţa personalului, deservirea şi conservarea trebuie să fie efectuate în mod regulat de 

către tehnicieni calificaţi.  

17. Avertisment pentru utilizatorii stimulatorilor cardiaci. Utilizatorii stimulatorilor cardiaci trebuie să 

consulte un medic înainte de a folosi acest produs. Prezenţa câmpurilor magnetici în zona stimulatorului poate 

cauza  perturbările în funcţionare sau avaria acestuia. În plus,  utilizatorii stimulatorilor cardiaci trebuie să 

respecte următoarele reguli:  

- Trebuie să fiţi atenţi, aflându-vă în zona bobinelor, cablurilor bujiilor sau distribuitorului motorului în stare 

de funcţionare. În timpul reglării distribuitorului motorul trebuie să fie întotdeauna oprit. 

Atenţie: Eficienţa acestui utilaj poate să difere în funcţie de modificările tensiunii aerului şi de eficienţa 

compresorului. 

 

 

  



Mijloacele de protecţie specifice pentru produs 

 

Utilajul este destinat deservirii de către personalul calificat şi instruit. Trebuie să fie folosit numai după 

citirea şi înţelegerea avertizărilor referitoare la siguranţă şi la procedurile operaţionale conţinute 

în prezentele instrucţiuni de utilizare. 

 

1. Pentru a evita pătrunderea prafului sau aburului în interiorul pompei, aerul comprimat trebuie să fie filtrat. 

2. Dacă vor fi observate scurgerile din utilaj sau din furtunuri, trebuie imediat să fie deconectată presiunea şi să 

fie înlăturate scurgerile.  

3. Nu trebuie să depăşiţi valoarea recomandată a presiunii de exploatare a aerului, de max. 8 bari/115PSI. 

Depăşirea valorii recomandate poate cauza defectarea utilajului. A se vedea specificaţiile de pe pagina 6. 

4. Amplasaţi pistolulu astfel încât circuitul să nu se deschidă accidental, altfel uleiul poate să se scurgă pe jos. 

5. Niciodată nu ţintiţi cu pistolul în oameni sau în obiecte (precum tablourile electrice sau autoturismele aflate în 

mişcare etc.). 

6. Pentru ca uleiul să nu se scurgă pe jos trebuie să deschideţi pistolul doar atunci când sunteţi siguri că acesta se 

află într-o poziţie corespunzătoare.  

7. Pentru a evita scurgerea uleiului în cazul avariei vreunui component al pompei, după terminarea lucrului 

trebuie întotdeauna să închideţi accesul aerului. 

8. În cazul când este necesară repararea pompei sau înlocuirea unei piese de schimb, folosiţi numai piesele de 

schimb originale. 

9. La golirea pompei înlăturaţi toată cantitatea de ulei.  

10. Când pompa este fără sarcină, pentru a o opri, trebuie să închideţi aerul comprimat. 

11. Nu turnaţi uleiul în canalizare. Uleiul utilizat trebuie să fie neutralizat în mod corect în conformitate cu 

prevederile locale referitoare la mediu.  

12. Pompa poate fi folosită numai la transmiterea lubrifianţilor, uleiului folosit sau lichidelor care nu îngheaţă. Nu 

folosiţi pompa la nici un fel de alte substanţe. În cazul unor cerinţe speciale, vă rugăm să ne contactaţi. 

13. Nu folosiţi pompa în preajma focului deschis. Nu fumaţi la locul de muncă. Folosiţi utilajul în încăperile bine 

aerisite. 

14. În eventualitatea izbucnirii unui incendiu în preajma locului de muncă trebuie să aveţi stingătorul de tipul 

ABC. 

15. Totdeauna trebuie să protejaţi pielea şi ochii împotriva contactului cu uleiul şi cu dizolvanţii (purtând, de ex. 

mănuşile rezistente la ulei etc.) 



Date tehnice:  

1. Grad de comprimare: 5:1 

2. Alimentare: compresor cu filtrul aerului de ieşire 

3. Întrebuinţare: Toate felurile de uleiuri de motor şi de transmisie 

4. Presiunea aerului: 6-8Bari (85~115PSI） 

5. Consum de aer: 240 l/min. (63.5Gallon/Min.) 

6. Viteza alimentării cu ulei: 12~18 l/min. (3.2~4.8Gallon/Min.) 

7. Lungimea pompei: 940 mm/37 ţoli 

8. Conectarea intrării aerului: manşon rapid 1/4”  

9. Conectarea alimentării cu ulei: tip tată 1/2” 

10. Viscozitate max. a uleiului transmis: SAE 250 

11. Temperatura uleiului transmis: -10~50 
o
C 

12.  Sarcina max. a căruciorului: 220 kg  

 

Descriere:  

Alimentarea cu aerul comprimat de la compresor este sigură, nepericuloasă pentru mediu şi nu produce scântei. 

Pompa de ulei poate fi folosită pentru transportarea lubrifianţilor, uleiurilor folosite şi lichidelor care nu îngheaţă. 

Pistol de dozare cu aparatul digital de măsurat, cu furtunul rigid, cu golirea manuală, cu conectarea 

corespunzătoare care facilitează controlul precis al debitului prin dozator. 

 

Înainte de pornire  

Verificaţi dacă datele tehnice instalaţiei sunt conforme cu cerinţele dozatorului de lubrifianţi, de exemplu: 

conectarea, presiunea, spectrul de debite şi mediul. După instalarea dozatorului trebuie să verificaţi dacă aerul, 

salturile de presiune sau particulele nu vor defecta dozatorul. Trebuie să verificaţi etanşeitatea tuturor conectărilor. 

 

După instalare se recomandă efectuarea câtorva operaţiuni cu un rezervor corespunzător. Dacă folosirea uleiurilor 

cu viscozitate diferită cauzează defierenţe care trec de limita erorilor, acest lucru trebuie să fie imediat corectat.  

Debitmetru electronic folosit în conformitate cu instrucţiunile corespunzătoare. 

Funcţionare:  

  



Pregătire  

1. Transportul şi depozitarea unei pompe noi nu necesită nici un fel de proceduri speciale. Totuşi, după folosirea 

pompei trebuie să evacuaţi uleiul folosit din ţeava de aspirare într-un recipient corespunzător. Acest lucru 

se poate face prin întoarcerea pompei. 

2. Deşurubaţi şurubul (a se vedea figura de pe pagina 5) 

3. Amplasaţi tamburul cu ulei pe cărucior. (max. 220 kg) 

4. Fixaţi puternic şurubul pe marginea tamburului de ulei astfel încât tamburul să păstreze stabilitatea pe cărucior. 

5. Introduceţi ţeava de aspirare a pompei în tambur şi fixaţi cu piuliţa cu guler, potrivită pentru tambururile 

comerciale cu diametrul orificiului de 57 şi cu filetul 2”G. 

6. Conectaţi ţeava de transport al uleiului cu gura de ieşire a uleiului din pompă. 

7. Conectaţi compresorul cu filtrul de aer de evacuare (furnizarea clientului) la gura de intrare a aerului (1/4”) în 

pompă. 

8. La nevoie, între pompa şi instalaţia de aer comprimat să va instala regulatorul de presiune care facilitează 

menţinerea presiunii de regim a pompei la nivel optim (5~8 bari). 

9. Instalaţi supapa de închidere care facilitează operatorului oprirea pompei în orice moment prin închiderea 

fluxului de aer între pompă şi instalaţia de aer comprimat. 

10.  Prin eliberarea tuturor supapelor pompa este gata pentru umplere cu ulei. 

Atenţie: Nu trebuie să depăşiţi presiunea maximă a aerului: 115PSI.  

Umplerea cu ulei 

1. Înainte de pornire fixaţi aparatul de măsurat digital pe valoarea cerută (a se vedea instrucţiunile ataşate 

„Supapa digitală de comandă a uleiului"). 

2. Aduceţi la zero datele de pe debitmetrul electronic. 

3. Amplasaţi gura de evacuare a uleiului la locul corespunzător. 

4. Apăsaţi butonul de pe debitmetrul electronic şi începeţi transportarea uleiului. 

5. Observaţi datele de pe debitmetrul electronic.   

6. După atingerea valorii cerute, opriţi alimentarea cu ulei prin eliberarea gurii de scurgere de pe debitmetrul 

electronic. Întregul sistem rămâne în continuare sub presiune. Fixaţi butonul astfel încât circuitul să nu 

se deschidă accidental, altfel uleiul se va scurge pe jos. 

7. Închideţi toate comutatoarele şi amplasaţi pompa, furtunul şi pistolul la locul potrivit. 

 

  



Menţinere: 

1. Praful din aerul comprimat poate încetini sau chiar bloca cilindrul motorului. Pentru a evita acest lucru trebuie 

să faceţi următoarele operaţiuni: 

a. O dată pe săptămână amplasaţi 50 grame de ulei de vaselină sau de un alt lubrifiant în gura de intrare 

a aerului şi porniţi pompa pentru câteva minute. 

b. Porniţi pompa pentru câteva minute până când piesele mobile să vor unge complet. 

c. La nevoie, repetaţi operaţiunea. 

d. Operaţiunile de mai sus trebuie să fie efectuate o dată pe săptămână. 

2. Trebuie să aveţi grijă ca aburul din compresor să nu pătrundă în utilaj. În cazul pompelor cu echipamentul 

ataşat de epurare a aerului comprimat trebuie să evacuaţi des apa aflată în rezervorul filtrului. 

3. În cazul pompelor dotate cu aparatul de uns, trebuie să fiţi atenţi la nivelul uleiului din aparat şi să-l 

suplimentaţi cu uleiul SAE 20, SAE 30 sau, în cazul condiţiilor extreme, cu un ulei care nu îngheaţă. 

4. Utilizatorul trebuie să efectueze doar operaţiunile obişnuite de conservare (precum: înlocuirea uleiului, 

amortizorului, curpţare etc.) pentru a nu defecta pompa sau a nu ameninţa siguranţa folosirii acesteia. Vă 

rugăm să contactaţi punctul nostru de vânzare şi service sau distribuitorul nostru local dacă  pompa necesită 

alte operaţiuni de conservare.  

 

Descoperirea şi înlăturarea defectelor  

1. Uleiul din pistol nu poate fi evacuat  

 

Verificaţi densitatea uleiului – dacă este prea dens, adăugaţi cantitatea corespunzătoare a uleiului de motor şi 

amestecaţi. 

Dacă nivelul densităţii este normal, verificaţi garnitura de etanşare din cauciuc dacă nu este defectă (impurităţile 

pot cauza defectarea garniturii de etanşare din cauciuc).  

 

  



2. Pompa nu funcţionează  

Verificaţi dacă presiunea atinge presiunea de regim.  

Verificaţi dacă nu sunt impurităţi.   

Verificaţi dacă glisorul pompei nu este defect. Dacă este necesar, înlocuiţi-l cu unul nou.  

Verificaţi dacă nu sunt scurgeri. 

În cazul defectării unei piese aceasta trebuie să fie înlocuită cu una nouă sau trebuie să luaţi imediat legătura cu 

distribuitorul.  
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